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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu notowano dodatnie temperatury powietrza, jedynie 
w szczytowych partiach gór notowano spadek temperatury poniżej wartości 0°C. 
Obserwowano niewielkie przelotne opady deszczu, punktowo o charakterze burzowym. 
Jedynie 12 IV miejscami wystąpiły znaczące opady deszczu o największym natężeniu 
w zlewni górnego Sanu. Dodatnie temperatury powietrza oraz opady deszczu przyczyniły się 
na ogół do całkowitego zaniku pokrywy śnieżnej. Obecnie ciągła pokrywa śnieżna występuje 
tylko na terenach górskich. Dnia 16 IV największą grubość pokrywy śnieżnej zaobserwowano 
w Tatrach na Kasprowym Wierchu (176 cm) oraz w Górach Świętokrzyskich na Św. Krzyżu 
(8 cm).  

W pierwszej połowie okresu w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, spływem wód 
roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych na dopływach Wisły notowano wzrost 
poziomu wody, na granicy strefy stanów średnich i wysokich oraz w dolnej części strefy 
stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. 
W drugiej połowie na ogół na wszystkich dopływach Wisły zaznaczyła się tendencja 
spadkowa poziomu wody, z utrzymującymi się jeszcze lokalnie przekroczonymi stanami 
ostrzegawczymi (jedynie w zlewni Wieprza obserwowano wzrost stanu wody), a na dolnych 
dopływach Wisły punktowo alarmowymi.  

Na Wiśle po Tczew w związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej, 
notowano wzrosty poziomu wody w dolnej części strefy wody wysokiej, z lokalnym 
przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a na odcinku od ujścia Bzury do zbiornika we 
Włocławku stanów alarmowych. Stan wody układał się głównie w strefie wody dolnej 
wysokiej, lokalnie w górnej wysokiej. Stany ze strefy wody średniej i niskiej utrzymywały się 
głównie na dopływach Wisły poniżej zbiornika we Włocławku. 

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano na ogół wzrost stanu wody oraz stabilizację 
(w jego górnym biegu, w drugiej części tygodnia), początkowo przy przekroczonych stanach 
ostrzegawczych i lokalnie alarmowych, a w kolejnych dniach z przekroczeniami stanów 
alarmowych. Ostatniego dnia stan wody w zlewni Bugu po Krzyczew układał się w strefie 
wody wysokiej, powyżej stanów alarmowych (z wyjątkiem Kryłowa). 

Na początku okresu w zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i wysokiej. 
Obserwowano przeważnie wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie 
powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych, spowodowane spływem wód roztopowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie wzrosty stanów wody, wywołane spływem wód roztopowych, do 
strefy stanów wysokich. Lokalnie na Węgorapie i Gołdapie zostały przekroczone stany 
ostrzegawcze, natomiast na Gubrze stan alarmowy. 

Obserwowano zanik lokalnie występujących zjawisk lodowych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dwóch dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewany jest spadek poziomu 
wody w strefie stanów średnich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich, przy punktowo 
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przekroczonych stanach ostrzegawczych. W zlewni Wieprza poziom wody układać się będzie 
w strefie stanów wysokich powyżej stanu alarmowego (na Wieprzu w Kośminie oraz na 
Tyśmienicy w Tchórzewie) oraz powyżej stanu ostrzegawczego (na Wieprzu w Michałowie).  

Na Wiśle od profilu Dęblin po Tczew przewiduje się dalsze wzrosty, następnie opadanie 
stanu wody, przy utrzymujących się stanach ostrzegawczych, na odcinku od ujścia Bzury do 
zbiornika we Włocławku przy stanach alarmowych. Wahania te związane będą z dalszym 
przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Stan wody układał się będzie głównie w dolnej 
strefie wody wysokiej, lokalnie w górnej strefie wody wysokiej. Na dopływach przewiduje się 
opadanie stanu wody – głównie w strefie wody dolnej wysokiej i średniej.  

Na Bugu na odcinku Kryłów-Dorohusk spodziewany jest niewielki spadek oraz stabilizacja 
poziomu wody, przy przekroczonych stanach alarmowych (w Strzyżowie, Dorohusku 
i Włodawie) oraz ostrzegawczym w Kryłowie. Na Bugu w Krzyczewie spodziewany jest dalszy 
wzrost poziomu wody powyżej stanu alarmowego.  

Na Narwi i Biebrzy przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody spowodowane spływem wód 
roztopowych. Na Pisie oraz lokalnie na dopływach Narwi i Biebrzy prognozuje się opadanie 
bądź stabilizację. Obecnie występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
na ogół będą się utrzymywać. W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się głównie wahania 
w strefie wody wysokiej przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. 

 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne o wysokości umiarkowanej i dość 
dużej wystąpiły 9 IV oraz w dniach 11-12 IV. W pozostałym okresie opady występowały 
lokalnie w niewielkich ilościach. Były to przede wszystkim opady deszczu, za wyjątkiem 
szczytowych partii Karkonoszy, gdzie w dniach 9-10 IV zwiększała się miąższość pokrywy 
śnieżnej (o 7 cm). Średnia temperatura powietrza w ciągu omawianego okresu zwiększała 
się, co spowodowało topnienie pokrywy śnieżnej oraz jej całkowity zanik na przeważającej 
części obszaru. Obniżająca się nocami temperatura powietrza spowalniała proces topnienia. 
Aktualnie ciągła pokrywa śnieżna w dorzeczu Odry występuje powyżej 700 m n.p.m. 
w dorzeczach Bobru, Kwisy, Nysy Łużyckiej oraz Nysy Kłodzkiej, a jej miąższość nie przekracza 
40 cm. W szczytowych partiach Karkonoszy zmierzone zostało 155 cm (Śnieżka), 
a w Beskidzie Śląsko-Morawskim 87 cm (Lysa Hora). W dorzeczu Warty i dolnej Odry 
obserwowano w tym czasie opady deszczu o małej intensywności. 

Stany wody górnej i środkowej Odry początkowo układały się w strefie wody wysokiej 
i średniej, wraz z upływem czasu i przemieszczaniem się fali wezbraniowej rosła ilość stacji 
wodowskazowych w strefie wody wysokiej. Na dopływach nizinnych górnej i środkowej Odry 
stany wody znajdowały się przede wszystkim w strefie stanów wody wysokiej, na dopływach 
górskich i podgórskich w strefie stanów wody wysokiej i średniej. Stany wody w dorzeczu 
Warty i dolnej Odry układały się w strefach wody wysokiej i średniej, a lokalnie niskiej. 

W całym dorzeczu górnej i środkowej Odry obserwowano wzrosty stanów wody 
spowodowane tajaniem pokrywy śnieżnej oraz przemieszczaniem się fali wezbraniowej, 
która się uformowała po roztopach. Wzrosty oraz sam proces topnienia zostały spotęgowane 
opadami, które wystąpiły w dniach 11-12 IV oraz zwiększonymi zrzutami ze zbiorników 
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Pilchowice i Leśna. Występowały liczne przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych 
w niemal całej zlewni. Pod koniec analizowanego okresu na górnej i środkowej Odrze 
obserwowano znaczne spadki stanów wody oraz niewielkie ich wahania.  W zlewni Warty 
i Odry granicznej w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej i następujących po sobie kolejnych 
zrzutach ze zbiornika Jeziorsko w całym rozpatrywanym okresie obserwowano wzrosty 
stanów wody z przekroczeniami stanów alarmowych i ostrzegawczych. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej 
przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody na Odrze poniżej Nowej Soli. Wzrosty te będą 
występować przy przekroczonych stanach alarmowych i ostrzegawczych. Przewiduje się 
dalsze, powolne opadanie stanów wody na Odrze powyżej Głogowa oraz na nizinnych 
dopływach Odry środkowej (głównie dorzecze Baryczy). W dorzeczach Bobru, Kwisy, lokalnie 
Nysy Łużyckiej oraz Nysy Kłodzkiej przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody 
i przemieszczanie się wód roztopowych. Na Warcie poniżej Nowej Wsi i całej długości Odry 
granicznej spodziewane są wzrosty stanów wody. Na odcinku górnej Warty i większości 
dopływów prognozowane są spadki stanów wody.  

 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim przeważały wiatry z sektora wschodniego, głównie umiarkowane, okresami 
silne. W drugiej połowie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały 
wiatry z sektora południowo-zachodniego, głównie umiarkowane. 

Opady atmosferyczne notowano niemal każdego dnia: w śladowych ilościach na początku 
i pod koniec okresu, a w środkowej części okresu w ilościach znaczących (do kilkunastu 
milimetrów). Odnotowano całkowite stopienie się pokrywy śnieżnej. 

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim i Zalewie 
Wiślanym utrzymywały się przeważnie w strefie stanów niskich i średnich. Na Żuławach 
Wiślanych i w ujściowym odcinku Wisły stany wody wahały się głównie w strefie stanów 
wysokich. Pod koniec okresu w Gdańskiej Głowie i w Tczewie poziomy wody przekroczyły 
stany ostrzegawcze. Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się w strefie stanów 
średnich i wysokich. 

Zjawiska lodowe utrzymywały się tylko na Zalewie Wiślanym z wyraźną tendencją zanikania. 
Pod koniec omawianego okresu odnotowano brak zlodzenia na Zalewie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
Przymorza, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim przewiduje się, że poziomy wody będą 
stopniowo opadać w związku z cyrkulacją południową nad Morzem Bałtyckim. Na rzekach 
Przymorza i Żuławach Wiślanych poziomy wody będą stopniowo rosnąć. Przewiduje się, że 
w ujściowym odcinku Wisły stany alarmowe zostaną przekroczone 19 IV.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 10 - 16 kwietnia 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (10 - 16 kwietnia 2013 r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(10 - 16 kwietnia 2013 r.) 

 

 

 

 



 

 

 
UWAGA 

 
Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. 
 

Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. 
Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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